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A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Autó Triplex Kft. (Budapest) kérelmezı
összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként
résztvett a Reagroup Budapest Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Autó Triplex Kft. megvásárolja a Reagroup Budapest
Kft. személygépkocsi-forgalmazási és javítási üzletágát.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstıl számított harminc napon belül
kérhetik a Fıvárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó
keresettel.

Indokolás

I.
A kérelem

1) A kérelmezı Autó Triplex Kft. a 2008. január 8-án kötött Vagyonátruházási
Megállapodással megvásárolta a Reagroup Budapest Kft. (a továbbiakban: Reagroup
Kft.) személygépkocsi-forgalmazási és javítási üzletágát (a továbbiakban: Üzletág),
mely magában foglalja az Üzletág:
–

három budapesti és a budakalászi telephelyén lévı, a tevékenység végzéséhez
szükséges vagyontárgyakat és raktárkészletet; valamint
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–

ügyfeleit, az ügyfelekrıl vezetett elektronikus nyilvántartást és statisztikákat.

2) A kérelmezı az 1) pont szerinti tranzakcióhoz – mint vállalkozások összefonódásához
– 2008. február 8-án benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban:

Tpvt.)

VI.

fejezetének

rendelkezései

alapján

a

Gazdasági

Versenyhivatal engedélyét kérte.

3) A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezı
2008. március 19-én teljesítette.

II.
Az összefonódás résztvevıinek piaci helyzete

4) Az Autó Triplex Kft. az MKB-Euroleasing Zrt. által közvetlenül vagy közvetve
irányított

vállalkozások

alkotta vállalkozás-csoport

(a továbbiakban

együtt:

Euroleasing-csoport) tagja.

5) Az

Euroleasing-csoportba

tartozó

magyarországi

vállalkozások

a

gépjármő

értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások különbözı területein tevékenykednek
(gépjármő kereskedelem, gépjármő finanszírozás, autópark-kezelés, biztosításközvetítés). A csoport Fiat, Mazda, Ford, Citroen, Honda, Sangyong, Hyundai és Kia
márkájú személygépkocsikat, valamint azok gyári alkatrészeit forgalmazza, továbbá
végzi ezen márkák jellemzıen garanciális javítását. Az Üzletág összesen 20
telephellyel rendelkezik, melyek közül 8 Budapesten és annak közvetlen közelében
van.

6) Az Euroleasing-csoportba tartozó vállalkozások a 2007. évben – a csoporton belüli
forgalom nélkül – tizenötmilliárd forintot meghaladó nettó árbevételt értek el.

7) Az Üzletág Renault és Dacia márkájú személygépkocsikat, valamint azok gyári
alkatrészeit forgalmazza, továbbá végzi elsısorban garanciális javításukat.
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8) Az Üzletág 2007. évi nettó árbevétele meghaladta az ötszázmillió forintot.

9) A személygépkocsik a szakmai szokások szerint az alábbi kategóriákba sorolhatók:
mini, kis, alsóközép, közép, nagy, sport, egyterő, terepjáró.

10)

Az Euroleasing-csoport és az Üzletág együttes részesedése egyik kategória esetében
sem haladja meg a 10 százalékot a magyarországi forgalomból, valamint azon belül
Budapest és vonzáskörzetének forgalmából.

III.
Az engedélykérési kötelezettség

11)

Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján – mint egy
vállalkozás részének másik vállalkozás részévé válása – összefonódásnak minısül.

12)

A 11) pont szerinti összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (a Tpvt. 26. §
alapján: az Euroleasing-csoport és az Üzletág) 2007. évi együttes nettó árbevétele
meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkettıé az ötszázmillió forintot,
ezért a kérelmezett összefonódáshoz – a Tpvt. 24. § alapján – a Gazdasági
Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.
Az engedélyezés

13)

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg
az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erısít meg olyan
gazdasági erıfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását,
fennmaradását vagy fejlıdését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).
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14)

A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás
horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági
Versenyhivatal

Elnökének

és

a

Versenytanács

Elnökének

1/2003.

számú

Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

15)

Az összefonódásban résztvevı két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján kizárólag
a személygépkocsi értékesítés esetében kell horizontális hatással számolni. A gyári
alkatrészek és a garanciális javítás ugyanis értelemszerően adott márkához kötıdik,
márpedig az Euroleasing-csoport és az Üzletág által forgalmazott márkák között nincs
átfedés.

16)

A személygépkocsi értékesítés tekintetében szóbajöhetı legszőkebb érintett
piacoknak (Tpvt. 14. §) áru szempontjából a Versenytanács álláspontja szerint a 9)
pont szerinti egyes személygépkocsi kategóriák minısülnek. Ezen árupiacok
tekintetében az érintett vállalkozás-csoportok együttes részesedése nem éri el a
Közlemény 14.ii.a. pontja szerint kritikusnak minısülı 20 százalékot, akár
Magyarország egész területe, akár Budapest és vonzáskörzete minısül érintett
földrajzi piacnak.

17)

A két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján káros vertikális- és portfolió hatás
nem valószínősíthetı. Az Üzletág piaci részesedései alapján káros konglomerátum
hatással sem kell számolni.

18)

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
határozatában – egyezıen a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói
indítvánnyal – az összefonódást engedélyezte.

19)

A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a
Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell
meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan
nem tagadható meg.
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V.
Eljárási kérdések

20)

A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következıleg az eljárási díj
megfizetésérıl nem kellett rendelkezni, mert a kérelmezı a Tpvt. 62. § (1) bekezdése
szerinti kettımillió forintot elızetesen lerótta.

21)

A Versenytanács határozatát – a Tpvt. 73. § (1) bekezdésének alkalmazásával –
tárgyaláson kívül hozta meg.

22)

Az ügyfeleket megilletı jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2008. április 23.

